
Projecte de decret pel qual s’aprova  el reglament de la Junta Distribuïdora 
d’Herències, de les actuacions administratives  de la successió intestada a favor de la 
Generalitat de Catalunya,  i de la gestió del règim d’autonomia econòmica de les 
herències intestades en les quals hagi estat  declarada hereva la Generalitat de 
Catalunya.  
 
 
El  dret  a  succeir  de  la  Generalitat  de  Catalunya  ha estat  regulat  des  de l'any 
1984, per la  Llei  13/1984,  de  20 de març, sobre la compilació del dret  civil  de  
Catalunya,  la  Llei  9/1987,  de  25 de maig, de  successió  intestada, la Llei 40/1991, 
de 30 de desembre,  del Codi de successions per causa de mort en el dret civil de 
Catalunya, i la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions.  
 
La Generalitat de Catalunya, en compliment d’aquesta normativa, succeeix les  
persones amb veïnatge civil català que moren sense hereus testamentaris i legals,  i 
actua com a hereva intestada amb l’objectiu d’exercir una important funció social com 
és la de destinar el cabal relicte a entitats i institucions beneficiàries de caràcter 
assistencial i cultural, a habitatge social, així com a finançar el sistema públic de 
serveis socials. 
 
Aquestes normes es limiten a proclamar que la Generalitat de Catalunya és hereva, 
com a  resultat de l'última de les crides, en l'ordre en la successió intestada, però no 
regulen l’actuació administrativa. Fins a aquest moment l’actuació esmentada es troba 
recollida en el Decret 244/1995, d’1 d’agost, sobre creació de la Junta Distribuïdora 
d’Herències i regulació de les actuacions administratives de la successió intestada a 
favor de la Generalitat de Catalunya, i en el Decret 156/2001, de 15 de maig, de 
regulació de la gestió del règim d’autonomia econòmica de les herències intestades en 
les quals hagi estat declarada hereva la Generalitat de Catalunya. 
 
L’experiència administrativa acumulada durant el temps d’aplicació d’aquests decrets 
ha permès detectar els punts que s’han de millorar per aconseguir la finalitat que 
persegueix la norma; es fa aconsellable, per tant, introduir determinats canvis 
substantius que donin solucions i millorin l’eficàcia de les actuacions administratives. 
 
La normativa preveu el dret a premi com a instrument per incentivar la comunicació de 
dades a la Generalitat de Catalunya de possibles herències intestades i, per tant, de la 
seva adequada regulació, depèn en bona part  aconseguir el compliment de l’objectiu i 
de la funció social.  
 
Respecte del dret a premi, es considera necessari modificar tres aspectes. El primer, 
concretar-ne els requisits i recollir-los en un article únic. El segon, en relació amb la 
denúncia; es preveu que les persones amb relació familiar o professional amb les que 
estan obligades a comunicar l’herència no han de tenir aquest dret. Aquest canvi  
persegueix impedir que es faci servir terceres persones amb l’objectiu de gaudir d’un 
dret que per si no es tindria . En tercer i últim lloc, s’ha modificat l’òrgan competent, el 
moment i el termini per reconèixer el dret a premi, que s’ha ampliat de tres a sis 
mesos; s’ha mantingut, però, el caràcter del silenci administratiu, que és desestimatori.  
 



Un altre dels canvis substantius introduïts fa referència a les despeses que la 
Generalitat de Catalunya assumeix en relació amb les herències intestades, quan 
finalment no en resulta hereva. A fi d’evitar possibles perjudicis econòmics derivats 
d’aquesta situació, es preveu expressament que la Generalitat de Catalunya pugui 
rescabalar-se d’aquestes despeses davant dels hereus legítims. 
 
Quant al procediment que s’ha de seguir a l’hora de tramitar les herències intestades, 
s’han diferenciat tres moments en funció de la data de l’obertura: les herències obertes 
a partir de l’entrada en vigor de la  Llei 9/1987, de 25 de maig, de  successió  
intestada;  les obertes a partir de l’entrada en vigor de la  Llei 40/1991, de 30 de 
desembre, Codi de successions per causa de mort en el dret civil de Catalunya;  i les 
obertes a partir de l’entrada en vigor de la Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions. Pel que fa a les herències 
obertes sota la Llei 13/1984, de 20 de març sobre la compilació del dret civil de  
Catalunya,s’ha mantingut la seva redacció en la disposició transitòria primera, atès el 
seu caràcter residual.                             
 
Finalment, i com a darrer canvi substantiu, s’han introduït  modificacions en la 
terminologia comptable en el Decret 156/2001, de 15 de maig, de regulació  de la 
gestió del règim d’autonomia econòmica de les herències intestades en les quals hagi 
estat  declarada hereva de la Generalitat de Catalunya. 
 
D’altra banda, en aquest període hi ha hagut canvis legislatius. La Llei 10/2008, de 10 
de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, introdueix 
innovacions que afecten la regulació de la successió intestada a favor de la Generalitat 
de Catalunya; així, es reconeixen, d’una banda, drets successoris al convivent en 
parella  estable en pla d'igualtat amb el/la cònjuge vidu/a i, d’altra banda, es regula la 
destinació de les finques urbanes que hereta la Generalitat de Catalunya, com a 
hereva legal, a polítiques d'habitatge social. En conseqüència, s’ha  adequat el 
contingut del Decret 244/1995, d’1 d’agost, sobre creació de la Junta Distribuïdora 
d’Herències i regulació de les actuacions administratives de la successió intestada a 
favor de la Generalitat de Catalunya, en allò referent a aquests dos conceptes. 
                                                                                                                  

Des d’un punt de vista formal i de millora sistemàtica, s’han reordenat i concretat les 
competències dels diferents òrgans que intervenen en el procediment de les herències 
intestades, que són la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, 
la Junta Distribuïdora d’Herències i la Junta d’Administració i Liquidació d’Herències; 
s’ha adaptat la presentació dels preceptes a la tècnica actual; s’ha procurat una 
redacció més directa i s’ha unificat la terminologia tècnica. 

En virtut del que s’ha exposat, i a fi de facilitar l’activitat dels operadors jurídics  i 
l’accés de la ciutadania, s’ha optat per reunir un en un únic  text  tota la normativa  
vigent que regula l’actuació administrativa de les herències intestades a favor de la 
Generalitat de Catalunya. Aquest Decret està format per 32 articles, agrupats en sis 
capítols, dues disposicions  transitòries, una disposició derogatòria i  una disposició  
final.   
 
Per tant, a proposta del conseller d'Economia i Coneixement, d'acord amb el dictamen 
de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern, 
                                                          



                                                                                                                                                                      
Decreto: 
 
Capítol I 
 
Disposicions generals 
 
Article 1   
  
Àmbit d'aplicació  i Objecte 
                                          
1.1 Aquest Decret s’aplica a totes les actuacions administratives prèvies i posteriors  a 
la declaració judicial de la Generalitat de Catalunya com a hereva intestada, en relació 
amb les herències intestades obertes a partir de l’entrada en vigor de  la Llei 13/1984 
de 20 de març, sobre la compilació del dret civil de Catalunya. 
 
1.2 L’objecte d’aquest Decret és regular l’administració, l’atribució i, si escau, 
l’alienació dels béns hereditaris i la distribució del cabal relicte, així com  la regulació 
de la gestió del règim d’autonomia econòmica, de les herències intestades en les quals 
la Generalitat de Catalunya hagi estat declarada hereva.     
                                                           
Article 2                                                     
Obligació de comunicar  
  
2.1 Tota  autoritat  o persona que treballi a la funció pública que per qualsevol mitjà  
tingui  coneixement  de  la  mort  intestada d'alguna persona  que  no  tingui hereus 
abintestat està obligada per raó de la seva condició a donar-ne compte al Departament 
d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
 
2.2   Tenen aquesta mateixa obligació: 
a) Els/les propietaris/àries de  l'habitatge  en què hagi viscut el/la causant 
b) Els/les arrendataris/àries en relació amb l’habitatge propietat del/de la causant. 
c) Qualsevol persona que hagi conviscut amb el/la causant. 
d) L’administrador/a, apoderat/da o representant legal del causant.                                                            
e) Les persones responsables de l’establiment  o centre on residia el/la 
causant. 
 
Article 3                                                     
Denúncia  
                                                     
3.1 Qualsevol  persona  no  compresa en l'article anterior pot denunciar  davant  el  
Departament  d'Economia i Coneixement de  la Generalitat de Catalunya la defunció 
intestada de qui presumiblement no té hereus abintestat fins al quart grau de parentiu 
per consanguinitat o per adopció, i que tampoc no té cònjuge supervivent o convivent 
en parella estable. Aquesta denúncia s’ha de fer mitjançant un escrit que ha d’anar 
acompanyat amb la documentació següent:   
                     
 a)  Certificat de defunció del/de la causant. 
 b)  Certificat  d’últimes voluntats. 
 



3.2 La persona denunciant ha de manifestar en aquest escrit de denúncia  que  no té 
coneixement de l'existència d'hereus abintestat, i ha  d’indicar  el domicili del causant; 
hi ha d’adjuntar, una  relació  dels  béns i drets del causant, amb indicació de 
l’emplaçament, a més d’informació sobre les persones que, si és el cas, n’estiguin 
gaudint o els estiguin administrant. 
 
3.3 A  les persones que per complir el que disposa aquest article  tinguin la  condició 
de persona denunciant, se'ls reconeixerà  el  dret  a premi en els termes assenyalats 
en l'article 23, sempre que així ho demanin expressament. 
    
3.4 No tenen la condició de persones denunciants ni dret a premi aquelles que tenen 
una relació familiar o professional amb les persones relacionades en l’article 2.2, o que 
tinguin coneixement de la defunció mitjançant aquestes persones. 
 
Article 4                                                     
Comunicació d'herència intestada                              
 
Sens  perjudici  del  que  disposen  els articles anteriors, qualsevol persona que tingui 
notícia del decés d'alguna persona de la qual la Generalitat de Catalunya pugui ser 
hereva intestada pot posar-ho en coneixement  de  qualsevol  autoritat o persona que 
treballi a la funció pública,  bé  verbalment  o bé per escrit, sense que per  això  
contregui cap obligació ni pugui ser requerida,  excepte en els casos en què 
espontàniament ofereixi la seva  col·laboració,  per provar o  ampliar  el  que  hagi 
manifestat  o  concórrer  a  diligències en què es consideri necessària la seva 
intervenció. La comunicació esmentada no dóna dret a percebre premi. 
 
Capítol II 
 
Actuacions Administratives 
 
Article 5                                                     
Òrgan competent  
                                            
La Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya és l'òrgan competent 
per dur a terme les accions següents: 
 
a) Fer les gestions administratives prèvies a les  actuacions judicials que  han  de  dur  
a  terme  els serveis jurídics per declarar hereva intestada la Generalitat  de Catalunya. 
b) Dur a terme tots els actes d’administració i conservació dels béns que formen el 
cabal relicte,  fins a la  distribució o atribució d’aquests béns o del valor que tenen,  
durant  la  tramitació  del  procediment  judicial  de  declaració  d'hereus, si no ha estat 
designada una persona com a administradora judicial,  així com després d’haver estat 
declarada hereva, exceptuant  els  que  siguin competència de la Junta Distribuïdora 
d'Herències. 
c) Prendre possessió de tots els béns del causant una vegada la Generalitat de 
Catalunya sigui declarada hereva abintestat i fer els pagaments a què fa referència 
l’article 20.1. 
d) Comunicar a la persona denunciant, en el cas que n’hi hagi, la interlocutòria ferma 
en  virtut  de  la  qual  es  declara  hereva la Generalitat de  Catalunya. 
                                                               



Article 6                                                     
Actuacions prèvies  
 
La  Direcció  General  del  Patrimoni de la Generalitat de Catalunya ha de traslladar a 
l'Assessoria  Jurídica  del Departament  d'Economia i Coneixement les actuacions 
administratives efectuades de les herències intestades perquè, si escau, promogui els 
corresponents  procediments  judicials  de  prevenció o declaració d'hereus abintestat 
en interès de la Generalitat de Catalunya. 
                                                            
Article 7                                                     
Possessió dels béns relictes                         
  
Una vegada la  interlocutòria  de  declaració d'hereus a favor de la Generalitat  de  
Catalunya és ferma, la Direcció  General  del  Patrimoni de la Generalitat de Catalunya  
ha de procedir a entrar en  possessió dels béns, tant mobles com immobles, i ha de 
portar a terme els actes necessaris per a aquesta finalitat. 
                                                              
 Article 8                                                     
 Inventari dels béns relictes                                  
  
La  Direcció  General  del  Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, una vegada ha 
rebut  els  béns a què fa referència  l'article   anterior, ha d’estendre acta, la qual ha 
d’anar acompanyada  dels  escrits  següents:                                                     
 a) Inventari  dels  béns  amb  indicació  dels  llocs on es  troben. 
 b) Relació dels títols dels béns i drets. 
 c) Indicació  dels altres  documents  relacionats  amb l'herència que puguin ser 
d'interès. 
                                                               
 Article 9                                                     
 Addicions i exclusions de l'inventari                         
  
9.1 Si apareixen altres béns o drets pertanyents a l'herència desconeguts  en el 
moment de  fer l'inventari, la persona titular de la Direcció General del  Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya  ha d’acordar que s’elabori un  inventari addicional. 
9.2  Si en l'inventari s'han inclòs  erròniament  determinats  béns  o  drets, la persona 
titular de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya n'ha 
d’acordar l'exclusió. 
                                                               
 Article 10                                                    
 Mesures  anteriors a  la distribució i liquidació dels béns relictes.                                                   
  
En  relació amb els béns de l'herència, la Direcció General del Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya  ha de procedir a adoptar les mesures següents:       
a) Les que consideri necessàries per conservar i administrar els béns. 
b) La valoració dels béns. 
c) Dipòsit  del  metàl·lic i dels títols valors a la Caixa General de Dipòsits de la 
Generalitat de Catalunya. 
d) La inscripció dels immobles en el Registre de la Propietat. 
e) L’alienació dels béns semovents i dels béns mobles que es deteriorin amb facilitat. 
                                                               



 Article 11                                                    
 Assistència tècnica                                           
 
11.1 Per adoptar les mesures esmentades a l'article anterior, la persona titular de la 
Direcció General del Patrimoni de  la  Generalitat de Catalunya pot  sol·licitar  la 
corresponent assistència tècnica mitjançant la contractació de professionals quan,  per  
la  seva  especialitat, no pugui recórrer als serveis de funcionaris  de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
11.2 Els  honoraris  que  reportin  els  professionals que assisteixin la persona titular 
de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya han de ser 
satisfets amb càrrec a l'herència. 
  
Capítol III 
 
La Junta Distribuïdora d'Herències 
 
Article 12                                                    
Junta Distribuïdora d'Herències.  
 
La  Junta  Distribuïdora  d'Herències, com a òrgan col·legiat, és competent per 
distribuir i  liquidar el  cabal  relicte  de què la Generalitat hagi  estat  declarada  hereva 
intestada, competència que exerceix segons les normes de dret civil vigents en la  data  
de  la  delació hereditària i segons les normes complementàries d'aquest Decret. 
                                                               
 Article 13                                                    
 Composició i règim de sessions   
                                              
 13.1   La  Junta  Distribuïdora  d'Herències  està integrada pels membres següents:                                 
 
El/la president/a és la persona titular de la Direcció General del Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya i té vot diriment en cas d'empat. 
 
Com a vocals:                                                 
 a) Una persona com a representant dels departaments  de Presidència,  Justícia, 
Ensenyament, Cultura, Empresa i Ocupació, Salut i Benestar Social i Família, amb 
categoria  no  inferior  a  cap  de  servei o assimilat,  designats pels secretaris o 
secretàries generals respectius. 
b) Un  lletrat o una lletrada de l'Assessoria Jurídica  del Departament  d'Economia  i   
Coneixement, que ha de ser designat/da pel/per la cap de l’Assessoria Jurídica. 
c)  L'interventor delegat  o la interventora delegada al  Departament  d'Economia  i 
Coneixement. 
 d) Una persona com a representant  de la  Direcció General del Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya designada per qui en sigui titular. 
 e)  Un  secretari o una secretària que ha de nomenar la persona titular de la Direcció 
General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya entre el seu  personal, que ha 
d’actuar amb veu però sense  vot. 
f) La persona que ocupa la presidència de la diputació en el territori on es troba la 
localitat que hagi estat l’última residència del/de la causant en territori català, o 
persona en qui delegui. 



g) L'alcalde o l’alcaldessa de l'ajuntament de la localitat que hagi estat l'última 
residència  del  causant  en  territori  català, o  persona en qui delegui. 
h)  La persona que ocupa la presidència del  consell comarcal del territori en el qual  
es troba la localitat que ha estat l’última residència del/de la causant en territori català, 
o persona en qui delegui. 
Aquest/a  vocal  únicament  ho  serà  quan  es  tracti  de  la  distribució  d'herències  
regulades  a la  Llei  9/1987, de 25 de maig, de successió intestada, a la  Llei  40/1991,  
de  30  de desembre, del Codi de successions  per causa de mort en el dret civil de 
Catalunya i a  la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les successions. 
13.2   Totes les persones membres de la Junta poden delegar l'assistència  a sessions 
en qualsevol persona adscrita a la seva  direcció general o servei, amb una categoria 
mínima de cap de secció o assimilat. 
13.3 La Junta Distribuïdora d’Herències es reuneix, com a mínim, dues vegades l’any. 
13.4  Amb l’objectiu d’assolir la paritat de gènere, en la seva composició es procurarà 
garantir la presència equilibrada de dones i homes.  
                                                              
Article 14                                                    
Execució de decisions                                         
  
L'execució  de  les  decisions  de  la  Junta  Distribuïdora  d'Herències correspon a la 
persona titular de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, que 
pot atorgar tots els documents i fer els actes que siguin necessaris. 
                                                               
 Article 15                                                    
 Competències de la Junta Distribuïdora d'Herències. 
 
La  competència  de  la Junta Distribuïdora d'Herències és determinar el cabal relicte 
de l'herència; determinar els establiments o institucions que seran beneficiaris de 
l'herència; acordar-ne la distribució;  acordar o proposar, si escau, l'alienació  dels  
béns; reconèixer el dret al premi, si es el cas; aprovar els  comptes  d'abintestat; 
aprovar els pagaments; i adjudicar els béns, el seu  producte  o valor i tots els actes 
que comporti  la  liquidació  de les herències de les quals la Generalitat  hagi  estat  
declarada  hereva  intestada,  i  que  no siguin  competència de la Direcció General del 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
                                                               
Article 16                                                    
Procediment     
                                               
Per al compliment de les competències assignades a la Junta Distribuïdora   
d'Herències,  el  procediment  és  el  que  estableixen   els   articles  següents,  d’acord 
amb  la  normativa aplicable en el moment d’obrir la successió. 
                                                               
Article 17                                                    
Procediment  de  les  herències obertes sota la Llei 9/1987, de  25  de maig i la Llei 
40/1991, de 30 de desembre. 
 
El  procediment aplicable a les herències obertes a l'empara de  la  Llei  9/1987,  de  
25 de maig, de  successió  intestada, i de la Llei 40/1991, de  30  de  desembre,  del 
Codi de successions per causa de mort  en el dret civil de Catalunya, és el següent:  



              
17.1  El Departament   d'Economia i Coneixement de  la Generalitat  de  Catalunya,  
mitjançant  la Direcció General  del  Patrimoni de la Generalitat de Catalunya,  amb les 
consultes prèvies oportunes amb els  departaments  o  organismes  interessats,  pot 
proposar al  Govern  que  s'exceptuï de venda el bé o els béns integrants de l'herència 
que puguin tenir interès  científic,  històric, artístic o d'altre ordre, adjuntant un  informe  
documentat. El valor del bé exceptuat de venda ha de ser  posat a disposició de la 
Junta Distribuïdora  d'Herències  i distribuït  entre  els  establiments o les institucions 
beneficiaris. 
17.2  La  Junta  ha d’iniciar les actuacions per esbrinar  quins  establiments  o  
institucions  poden complir els requisits de beneficiaris que preveu la llei, i  ha de 
comunicar  als  ajuntaments  i  consells  comarcals  l'existència de les herències  
intestades i la relació dels béns relictes. Les persones  beneficiàries han de tenir el 
domicili en el  mateix  municipi de residència del causant o, en altre cas , han d’actuar 
en el mateix municipi, amb obligació, en tot cas, de destinar el cabal relicte a aquell 
terme municipal o comarca. 
Tenen preferència els establiments  d'assistència i serveis socials  o  institucions  de 
cultura del municipi de la darrera residència habitual del causant. En defecte  
d’aquests,  els establiments  o  institucions  de la comarca  i, en el seu defecte,  els  de 
caràcter general a càrrec de la  Generalitat.  
 17.3   La  Junta ha de designar, amb  preferència, els  establiments d'assistència 
d'assistència i serveis socials  o institucions de cultura següents:                                    
 a)  Els que  tinguin cert arrelament i notorietat en la localitat de l’últim domicili del 
causant. 
 b)  Aquells  als quals hagi pertangut la persona finada per les seves activitats o dels 
quals hagi rebut assistència. 
La Junta  pot determinar, per altres motius, altres institucions o establiments de 
l'esmentada naturalesa com a beneficiaris. 
17.4   La  Junta ha de designar la participació que poden tenir en l'herència cadascun 
dels establiments o les institucions  beneficiaris, quan n’hi hagi més d'un. 
17.5   La Junta  pot exceptuar de venda  el  bé  o béns  relictes  quan  la  institució o 
l'establiment beneficiari designat hi tingui interès,  llevat el supòsit de l’apartat 1 
d’aquest article. En cas que hi hagi més d’una institució o establiment beneficiari, 
l’excepció de venda comporta que les institucions o establiments beneficiaris que 
tenen interès en el bé o béns han de satisfer als altres beneficiaris la part que la Junta 
acordi. 
17.6 En el supòsit que no s'exceptuïn de venda el bé o els béns conforme als apartats  
1 i 5 anteriors, s’ha de procedir a l'alienació  del  bé  o béns,  prèvia  valoració  i, en 
aquest cas, l'import  líquid   ha de ser  objecte  d'atribució  o  distribució  entre els   
establiments  o  les  institucions tal com determini l'acord de la Junta. 
 
Article 18    
Procediment  a partir de les herències obertes sota la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions. 
 
El  procediment aplicable  és el mateix que el de l’article anterior, sens perjudici  que,  
si en el cabal relicte hi ha finques urbanes, s’ha de tenir present el que  preveu l’article 
442-13.2 del llibre quart del Codi civil de Catalunya. 
 
                                                             



Capítol IV 
 
Adjudicació i Liquidació 
 
Article 19                                                    
Procediment d'alienació dels béns relictes                    
  
19.1   L'alienació  dels béns, després d’haver-los valorat, s’ha de portar a terme 
d'acord amb el procediment que estableix el Decret legislatiu  1/2002, de 24 de 
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya, i les normes  que  el  desenvolupen,  sense  necessitat  en  cap  cas  de  
l'autorització administrativa prevista als articles 18 i 20 del Text refós de la Llei de 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya quan l’autorització correspongui a la persona 
titular del Departament d’Economia i Coneixement. 
 
19.2   L'alienació  dels  béns  immobles s’ha de fer mitjançant  subhasta pública,  
excepte que el Govern, a proposta de la persona titular del Departament d'Economia   i  
Coneixement, n'acordi  l'alienació directa. 
                                                               
Article 20                                                    
Pagaments a càrrec de l'abintestat                            
  
20.1 Amb càrrec al cabal relicte, s’han de fer els pagaments següents: 
a)   Les despeses que s’hagin produït per compte de l’herència  amb anterioritat a la 
seva liquidació. 
b)   Els   premis  que  corresponguin a les persones denunciants  de l'abintestat, si és 
que n'hi ha i que així ho acorda la Junta. 
c)  Els  honoraris  de  l'administrador judicial;prèviament, aquest  administrador  ha de  
retre comptes perquè siguin aprovats per la Junta. 
d)  Les   despeses  derivades de l'administració, conservació, adjudicació  i  liquidació  
dels  béns  que  integren el cabal de l'herència. 
20.2  Si la Generalitat de Catalunya no és hereva intestada pot, si escau, rescabalar-
se dels legítims hereus de totes les despeses que s’hagin produït, incloent-ne les 
derivades de l’administració i conservació dels béns que formen part del cabal relicte.                               
 
Article 21                                                    
Romanent. Despeses: administració i liquidació                
  
21.1   Fets  efectius  els  pagaments  referits  en  l'article  anterior  que  s'escaiguin,  el 
romanent, si n'hi ha, s’ha de destinar de la manera que estableix la legislació 
substantiva. 
21.2   Si el bé o béns que formen el cabal relicte s'adjudiquen a  un o més  
establiments  o  institucions  beneficiaris,  i no hi ha béns líquids o efectiu  suficient en 
el mateix cabal  per cobrir les despeses originades per tota la tramitació prevista,  els 
esmentats  beneficiaris,  prèviament  a  l'adjudicació dels béns, han  de liquidar  totes 
les  despeses   de  conservació,  administració  i  altres  meritades per raó dels béns 
adjudicats i la part proporcional  de les despeses no específicament imputables.  
                                                               
Article 22                                                    
Aprovació de l'adjudicació i liquidació                       



  
La  Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya ha de procedir a 
adjudicar els  béns  de  l'herència  o  el seu valor, a la seva  liquidació  i  al pagament 
dels premis de la manera que acordi la Junta Distribuïdora  d'Herències, i ha d’ordenar 
la publicació al Diari Oficial de la  Generalitat  de Catalunya dels  establiments  o  les  
institucions  beneficiaris i  la  distribució i adjudicació que se n’ha fet. 
                                                               
Article 23                                                    
Premi                                                         
  
23.1  A la persona denunciant que en primer lloc hagi presentat un escrit davant 
l’Administració i que hagi posat en coneixement la mort del causant, se li reconeixerà 
el dret al 10% del cabal líquid que s’obtingui respecte dels béns que figurin a la seva 
denúncia o, en el cas que s’exceptuï de la venda, d’acord amb la valoració efectuada. 
23.2   Quan una persona denunciant doni a conèixer de l’existència d’altres béns no 
inclosos en els escrits de denúncia presentats amb anterioritat al seu, se li pot 
reconèixer el dret a premi només del bé o dels béns assenyalats en la seva denúncia, 
en els termes establerts en l’apartat anterior, sempre que ho demani expressament. 
23.3 Transcorregut el termini de sis mesos a comptar des que es comunica a la 
persona denunciant que la Junta Distribuïdora d’Herències ha aprovat els comptes de 
l’herència, sense que se li hagi reconegut expressament  el dret  al premi,  aquest 
s’entendrà  desestimat. 
  
Capítol V 
 

La Junta d’Administració i Liquidació d’Herències  

                                                              
Article 24                                                              

Junta d’Administració i Liquidació d’Herències.  

La  Junta  d’Administració i Liquidació d’Herències, com a òrgan  col·legiat que depèn 
de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, té com a finalitat 
gestionar els ingressos, autoritzar les despeses, ordenar els pagaments i administrar el 
fons de garantia, en els termes que assenyala  aquest Decret. 

Article 25 

Composició 

25.1   La  Junta d’Administració i Liquidació d’Herències està integrada pels membres 
següents:                                        
 
El  president o presidenta,  que  és la persona titular de la Direcció General del 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i que té vot diriment en cas d'empat. 
 
Com a vocals:                                                 
a) Un lletrat o una lletrada de l'Assessoria  Jurídica  del Departament  d'Economia  i   
Coneixement,  que ha de ser designat pel/per la  cap de l’Assessoria Jurídica. 

b) L’interventor delegat o la interventora delegada al Departament d’Economia i 
Coneixement.  



c) Dues persones representants de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya designades per qui en sigui titular. 

d) Un secretari o secretària, que és el de la Junta Distribuïdora  d'Herències. 

25.2   Totes les persones membres de la Junta d’Administració i Liquidació 
d’Herències poden delegar l'assistència  a sessions en qualsevol persona adscrita a la  
seva  direcció general o servei, amb una categoria mínima de cap de secció o 
assimilat. 
 
 
Capítol VI 

 

Gestió del règim d’autonomia econòmica de les herències 
intestades 

Article 26 

Ingressos 

Queden afectats pel règim d’autonomia econòmica tots els béns i els drets que 
integren les herències intestades, en què hagi estat declarada hereva la Generalitat de 
Catalunya i en particular els següents: 

a) Els ingressos procedents de comptes bancaris, llibretes d’estalvis i altres productes 
d’entitats financeres. 

b) El producte de la venda d’accions i altres títols. 

c) Els ingressos generats per la venda de béns immobles i mobles. 

d) Les rendes procedents de la gestió de béns immobles. 

e) Els ingressos del fons de garantia que regula l’article 31 d’aquest Decret. 

 

Article 27 

Despeses 

Els ingressos procedents de les herències intestades s’han de destinar a:  

a) Sufragar les despeses que es derivin de la tramitació, la gestió, l’administració, la 
conservació i el manteniment dels béns que integren les herències intestades.  

b) El premi que, conforme a la normativa aplicable, correspongui percebre a la persona  
denunciant. 

c) El pagament a les persones beneficiàries de cada herència designades per acord de 
la Junta Distribuïdora d'Herències. 

d) Nodrir el fons de garantia en els termes que estableix l’article 31 d’aquest Decret. 



Article 28  

Limitacions al règim d’autonomia econòmica 

La gestió del règim d’autonomia econòmica de les herències intestades té les 
limitacions següents: 

a) No es poden subscriure contractes de contingut patrimonial ni laboral. 

b) Els fons econòmics de cada herència han de ser ingressats en un únic compte 
autoritzat pel Departament d’Economia i Coneixement. 

c) No es poden comprometre despeses ni adquirir compromisos de despesa superiors 
al cabal relicte de cada herència. 

d) No es poden satisfer retribucions complementàries ni incentius de personal de cap 
tipus.  

Article 29 

Gestió dels ingressos i les despeses 

La gestió dels ingressos i de les despeses s’ha d’ajustar a les normes següents: 

a) L’autorització de les despeses, la disposició d’aquestes i l’ordenació de pagaments 
correspon a la persona que ocupa la presidència de la Junta d’Administració i 
Liquidació d’Herències. 

b) L’execució dels ingressos i de les despeses que integren els fons de les herències 
intestades s’ha de tramitar d’acord amb els procediments legals generals aplicables a 
la Generalitat de Catalunya. 

c) La competència com a òrgan de contractació de les despeses derivades dels fons 
esmentats correspon a la persona que ocupa la presidència de la Junta 
d’Administració i Liquidació d’Herències.  

Article 30 

Comptabilitat 

Els ingressos, les despeses i la liquidació de les herències intestades que estableix 
l’article 32 del present Decret, s’han de comptabilitzar d’acord amb les directrius de la 
Intervenció General. 

Article 31 

Fons de garantia 

31.1  Es constitueix un fons de garantia per atendre les despeses derivades de la 
tramitació de les herències intestades i les derivades de l’administració d’herències 
que no disposen temporalment d’haver líquid suficient. 

En aquest últim cas, quan s’hagi d’atendre despeses derivades de l’administració, la 
conservació i el manteniment de béns immobles, només es pot disposar de l’esmentat 



fons, com a màxim, fins al 60% del valor que tingui assignat l’immoble. Alienat el bé, 
amb el producte de la venda s’ha de procedir a retornar al fons de garantia la quantitat 
assignada per fer la despesa i l’import d’aquesta s’ha d’integrar en el compte de 
liquidació de l’herència corresponent. 

31.2  El fons esmentat ha de quedar a disposició de la Junta d’Administració i 
Liquidació d’Herències, que només en pot disposar, amb els límits que estableix 
l’article 28 d’aquest Decret, per atendre les despeses indicades en l’apartat 31.1.  

31.3  A començament de cada exercici pressupostari s’ha de constituir el fons 
esmentat, que s’ha de dotar amb el 10% del saldo d’aquest fons a 31 de desembre de 
l’exercici anterior. Aquest fons s’ha d’incrementar amb el 10% de cadascun dels 
ingressos provinents de les herències intestades que es generin durant l’any natural. 

31.4  Una vegada ha finalitzat cada exercici pressupostari, el 90% del saldo del fons 
de garantia s’ha d’ingressar al Tresor de la Generalitat. 

Article 32 

Justificació i responsabilitats 

32.1  Trimestralment, la Junta d’Administració i Liquidació d’Herències ha de presentar 
davant la Intervenció General el detall dels comptes justificatius dels ingressos i les 
despeses, així com la tresoreria, executats en el període corresponent. 

32.2  En la justificació ha de constar l’origen dels ingressos i l’aplicació donada als 
recursos totals de cada herència i cal adjuntar-hi els documents que, amb aquesta 
finalitat, estableixi el Departament d’Economia i Coneixement. 

32.3  La Junta d’Administració i Liquidació d’Herències ha de mantenir en custòdia 
durant un període mínim de cinc anys els llibres, arxius i justificants de cada despesa, 
els quals queden a la disposició de la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya i de la Sindicatura de Comptes per a les comprovacions que considerin 
convenients. 

32.4  Al final de cada exercici pressupostari, conjuntament amb la liquidació del fons 
de garantia, i prèviament a la constitució del nou fons de garantia, la Junta 
d’Administració i Liquidació d’Herències ha de rendir comptes de la situació i liquidació 
de les herències intestades. 

32.5  L’esmentada liquidació del fons de garantia ha de ser aprovada pel conseller o 
consellera d’Economia i Coneixement. 

Disposicions transitòries 

Primera  
Procediment de les herències obertes sota la Llei 13/1984,  de 20 de març.                             
 
El  procediment  aplicable  en  relació  amb  les  herències  obertes  sota  la normativa  
de la Llei 13/1984, de 20 de març, és el següent:                                        
                                                               
 1. El  Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de  Catalunya, 
mitjançant la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, fetes  les  



consultes  oportunes  als departaments  o  organismes  interessats,  pot proposar al 
Govern  que  s'exceptuï de venda el bé o béns integrants de l'herència  que puguin 
tenir interès   científic, històric, artístic o d'altre ordre adjuntant un  informe  
documentat, imputant el seu valor a  la  part  que  en l'herència  hagi de correspondre 
al terç de  la  Generalitat  de  Catalunya;  si el valor d'aquest bé l'ultrapassa, ha 
d’abonar a les altres institucions beneficiàries  la diferència  entre el valor peritat i el 
terç que li correspon com a hereva. 
                                                             
 2.  En  el  supòsit  que no s'exceptuï de venda el bé o béns  integrants  de l'herència a 
què s'ha fet referència en  el paràgraf  anterior, s’ha de procedir a alienar el bé o béns,  
prèvia  valoració i  l'import líquid s’ha de distribuir  a  terceres  parts entre institucions 
municipals, institucions  provincials i a la Generalitat de  Catalunya. 
                                                               
 3.  La  Junta Distribuïdora d’Herències ha d’iniciar les actuacions  per  esbrinar quines 
institucions municipals i provincials poden complir  les condicions  de  beneficiàries 
previstes per la llei, d’acord amb l'article 248 del Text refós de la Compilació del   dret   
civil   de  Catalunya. A  aquest  efecte,  tenen  preferència  les  institucions  a  què  el 
causant hagi  pertangut  per la seva professió i consagració a aquesta, si  bé la dita 
preferència no és excloent. Únicament  s'entendran  com  institucions  o establiments  
beneficiaris els que reuneixen  les  condicions següents:                                                   
 
 a) Es consideren institucions  municipals de caràcter  públic les sostingudes  de  
manera exclusiva amb  fons  municipals o que els necessiten per subsistir. Es  
consideren  institucions  municipals  de caràcter  privat  les que no estan compreses 
entre les anteriors, però que  realitzin  principalment  els  seus  fins  en  un  determinat 
municipi. 
 
 b)  Es consideren institucions provincials de caràcter  públic  les  sostingudes  de  
manera exclusiva amb  fons  provincials  o  que necessiten aquests fons per subsistir. 
Es  consideren  institucions  provincials de  caràcter   privat  les  no  compreses  en  el  
paràgraf  anterior  que  realitzen  principalment  els seus fins en un municipi de la 
mateixa província o en més d'un. 
                                                               
 4. La Junta ha de designar  dintre  cada  grup  les institucions  beneficiàries  de  
l'herència  i  les  seves   quotes,   sense   cap   preferència, entre  les  de beneficència,   
instrucció,  acció  social  i  professional, atenent únicament   les  seves  necessitats 
discrecionalment  apreciades. 
                                                               
Segona                                                               
 
Totes les actuacions administratives que s’hagin iniciat abans de l’entrada en vigor del 
present Decret s’han de regir per la normativa anterior. 
 
Disposició derogatòria 
 
Es deroguen el Decret 244/1995, d’1 d’agost, sobre creació de la Junta Distribuïdora 
d’Herències i regulació de les actuacions administratives de la successió intestada a 
favor de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 156/2001, de 15 de maig, de regulació  
de la gestió del regim d’autonomia econòmica de les herències intestades en les quals 



hagi estat  declarada hereva de la Generalitat de Catalunya, i totes les disposicions de 
rang igual o inferior que contradiguin aquest Decret o que s'hi oposin. 
 

 

Disposicions final única 

Aquest Decret entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 

 


